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MISKOLCON MINDENKINEK BE KELL TARTANIA 
A TÖRVÉNYEKET!

– Rendszeresen ellenőrizzük ezeket a területeket. Ezúttal megkértem az önkormányzat 
jogi és ügyrendi bizottságának tagját, Nagy Ákost, hogy kísérjen el a hatósági bejárás-
ra, és segítsen orvosolni a problémákat, a törvénytisztelő lakosság érdekében – mond-
ta el egy pénteki, rendészeti ellenőrzésen Hubay György országgyűlési képviselő. 

EZER LÁMPÁS ÉJSZAKÁJA

VÁROSI GYERMEKNAP 
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ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ!

BORSODBAN IS  
SZAKADHAT A JOBBIK? 

VÁLASZTÁSI VERESÉG UTÁN

Két csanyiki tanösvényt  
avattak fel kedden, az Út  

az egészséghez program keretében.  
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„Egy betegséget mindig egyszerűbb megelőzni, mint meggyógyítani”

Város
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ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ – TANÖSVÉNYEKET  
AVATTAK A CSANYIKBAN 
Kedden avatták fel azt a 
két tanösvényt, amelyek a 
csanyiki Sanofi gyár mellől 
indulnak, és az Út az egész-
séghez program keretében 
valósultak meg. Ennek Mis-
kolc az első vidéki helyszíne, 
s a szív- és érrendszeri be-
tegségek, magas vérnyomás, 
cukorbetegség megelőzését, 
illetve a betegek rehabilitáci-
óját tűzte ki célul.

A tanösvények kiinduló-
pontjától két kört lehet ten-
ni – egy másfél kilométerest és 

egy három kilométerest. A tan-
ösvények többek között a Bu-
dapesti Szent Ferenc Kórház, 
Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közpon-
ti Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház, a Sanofi csanyikvölgyi 
gyáregysége és az Északerdő Zrt. 
összefogásával valósultak meg.

Kriza Ákos polgármester az 
átadón örömét fejezte ki, hogy 
a gazdasági élet szereplői is se-
gítik az itt élőket. – Miskolc vá-
rosának csodálatos a természeti 
környezete, számos lehetőséget 

ad az egészség megőrzésére, il-
letve annak visszanyerésére. Az 
önkormányzatnak kiemelt fe-
lelőssége van az egészségmeg-
őrzés, az egészséges életmód 
támogatásában. Ezt már gyer-
mekkorban fontos hangsúlyoz-
ni, ezért hoztuk létre az egész-
ségfejlesztési intézetet. Ebbe 
a rendszerbe a gyermekekkel 
kapcsolatban lévő egészségügyi 
szereplőket, szociális dolgozó-
kat kapcsoltuk be. Minden kis-
is kolást egy komplex szűrővizs-
gálatnak vetünk alá, hogy már 
ekkor ki lehessen szűrni a prob-
lémákat. Ezt a folyamatot kell 
kiegészíteni az aktív és az idős-
korúak vizsgálataival, gondozá-
saival, kezeléseivel – hangoztat-
ta Kriza Ákos.

Toldy-Schedel Emil, a Buda-
pesti Szent Ferenc Kórház fő-
igazgatója elmondta, Magyar-
országon is a szív- és érrendszeri 
betegségek, a cukorbetegség, a 
kóros elhízás és ezen betegsé-
gek következményei felelősek 
a korai halálozások több mint 
feléért. – Ezért hoztuk létre az 

Út az egészséghez programot, 
amelynek immár harmadik és 
egyben első vidéki állomását 
adjuk most át a Miskolc melletti 
Csanyik-völgyben –tette hozzá. 

Az átfogó program kereté-
ben egy olyan tanösvényt ala-
kítottak ki, amellyel segítik 
a fenti betegségekkel élők és 
családtagjaik rehabilitációját, 
egészségügyi állapotfelmérését, 
egészségnevelését, valamint a 
betegségben veszélyeztetettek 
prevencióját

Pap Tibor, a megyei közpon-
ti kórház megbízott igazgatója 
kiemelte, egy betegséget min-
dig olcsóbb és egyszerűbb meg-

előzni, mint meggyógyítani. 
– A kórházunkban működik 
egy program, melynek kereté-
ben rendszeresen kivisszük a 

betegeket a zöldbe, a természe-
ti környezetbe. Ez most kibő-
vül a tanösvény lehetőségével – 
hangsúlyozta.

Pfliegler Péter Miskolc Megyei Jogú Város alpol-
gármestere fogadóórát tart május 30-án 14.00 órá-
tól az alpolgármesteri tárgyalóban. Sorszámosztás: 
május 28-án 8.00 órától a polgármesteri hivatal portáján. 

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Vasbeton támfalakkal erő-
sítik meg a bükkszentlász-
lói temetőhöz vezető utat, 
amelynek mentén meg-
süllyedt a partfal és maga 
az út is berepedezett.  

A munkákat nemrégiben 
kezdték és várhatóan au-
gusztus végére fejezik be a 
szakemberek. Mint a hely-
színen megtudtuk, a beru-
házás összesen 33 millió fo-
rintos költségét úgynevezett 
vis major pályázati pénzből 

illetve önkormányzati for-
rásból fedezik. – Mintegy 
negyvenméteres szakaszon 
kell megerősíteni a támfalat 
– nyilatkozta a munkálatok-
ról Gazdusné Pankucsi Kata-
lin, a terület önkormányzati 
képviselője. – Egy vasbeton 
szerkezetű támfal fog épülni, 
amit majd átkötnek a hegy 
lábához acél csövekkel. Ezzel 
erősítik meg a temetőhöz ve-
zető utat, hogy ne csússzon 
a továbbiakban – részletezte 
az önkormányzati képviselő. 

Támfalakkal erősítik 
meg az utat

Az Év Gyára 2017 kitünte-
téssel jutalmazták a miskol-
ci Robert Bosch Power Tool 
Kft.-t a 10 milliárd forint 
feletti árbevétellel bíró cégek 
összetett versenyében.

Az Év Gyára megmérettetés 
díjátadó ünnepségét május 11-
én tartották. A Bosch miskolci 
gyára a legjobb menedzsment 
folyamatok kategóriában is 
első lett, fejlesztési törekvéseit 
pedig az idén először meghir-
detett Ipar 4.0 Szakmai Kü-
löndíjjal jutalmazták.

A cégek idén harmadik al-
kalommal nevezhettek a Pro-
fessional Publishing Hunga-
ry Kft. kiadásában megjelenő 
GyártásTrend technológiai 
magazin versenyére. Minden 
hazai termelőüzemmel rendel-
kező cég kilenc kategóriában 
pályázhatott, az összetett Év 

Gyára díjat pedig az a vállalat 
vagy vállalkozás nyerhette el, 
amely több kategóriában is az 
esélyesek szűkített listájára ke-
rült, és legalább az egyikben az 
első helyen végzett. Árbevétel 
szerint három összetett nyer-
test hirdetett a GyártásTrend: 
idén is külön osztottak Év Gyá-
ra díjat a 3 milliárd forint alat-
ti, a 3-10 milliárd forint közöt-
ti és a 10 milliárd forint feletti 
éves nettó árbevétellel rendel-
kező cégek körében.

– Óriási elismerés ez a gyár 
minden munkatársának, na-
gyon büszkék vagyunk a dí-
jakra. Úgy véljük, ezek a kitün-
tetések is azt igazolják vissza, 
hogy a Bosch kéziszerszám-
gyár által képviselt értékek, az 
irányvonal és a jövőkép a jár-
ható út a fejlesztés és a gyár-
tás területén – mondta el Fükő 
László, a Robert Bosch Power 

Tool Kft. ügyvezető igazgatója 
a díjak átvétele után.

A legjobb menedzsmentfo-
lyamatok kategória, amelyben 
szintén a Bosch diadalmasko-
dott, az adott üzem termelé-
si és támogató folyamatainak 
hatékonyságát és eredményes-
ségét vizsgálta, s azt, hogy a 
részfolyamatok hogyan segí-
tik a működés egészét.

RANGOS ELISMERÉSEK A BOSCH  
MISKOLCI KÉZISZERSZÁMGYÁRÁNAK

A Robert Bosch Power Tool 
Elektromos Szerszámgyártó 
Kft. 2001 novemberében ala-
kult Miskolcon, elektromos 
kéziszerszámok fejlesztésével 
és gyártásával foglalkozik. A 
vállalat mára nem csupán a 
cégcsoporton belül, hanem a 
régióban is meghatározó té-
nyezővé vált, a Bosch legna-
gyobb kéziszerszámgyára. A 
mára több mint 38 ezer négy-
zetméter területű gyár csak-
nem 2400 munkavállalót fog-
lalkoztat. A Bosch Miskolcon 
színvonalas, jövőbemutató 
projektjeivel folyamatosan 
törekszik a magas fokú inno-
vációra és arra, hogy ebből a 
fejlődésből a régió is kivehesse 
a részét. A termelés fejleszté-
sét automatizálással érik el, 
folyamatos a gyártósorok ha-
tékonyságának javítása és az 
anyagáramlás fejlesztése.



Szeméthegyek, illegális tűzgyújtás, hangoskodás, az alapve-
tő társadalmi normák be nem tartása – számos problémával 
találkoznak az önkormányzati rendészek egy-egy ellenőrzés 
során a Ruzsini utcában és környékén. A pénteki, hatósági 
ellenőrzésen Hubay György, a kerület országgyűlési képvi-
selője és Nagy Ákos, a polgármesteri hivatal jogi és ügyrendi 
bizottságának tagja is a helyszínen járt.

A Törkölyösi 
temető és kör-
nyezete rende-
zett, itt állunk 
meg az autó-
val. Míg vára-
kozunk, szó-
ba elegyedünk 
a helyiekkel. 
A közelben, a 
Gyár utcában 
üzemeltet egy 
vendéglátó egy-
séget Bodnár 
Réka. Arról kér-
dezzük, milyen 
a közbiztonság 
a környéken.

– Megmondom őszintén, 
vannak lakók, akikkel na-
gyon problémás az együttélés. 
Amíg lehetséges, próbáljuk 
ezt helyben, egymás között 
rendezni, de sajnos, nem min-
dig van erre lehetőség. Ezért is 
megnyugtató, hogy a problé-
más esetekben van kihez for-
dulni, bármikor hívhatjuk a 
rendészetet, a körzet koráb-

bi önkormányzati képviselő-
jét, illetve konkrétan a körze-
ti rendészünket. Számunkra 
nagyon jó látni azt is, hogy a 
rendészek nap mint nap jár-
nak erre, többször betérnek 
hozzánk, érdeklődnek, mit 
láttunk, hallottunk, tapasztal-
tunk – tette hozzá a lakó. 

A bejáráson néhány kör-
nyékbeli lakó is részt vett, in-

formációkkal segítettek a ren-
dészeknek. Ahogy haladtunk 
befelé a Ruzsini utcába és a 
Muszkás telepre, úgy rom-
lott az utcakép. Több helyen 
láttunk útszélre dobált sze-
métkupacokat, de, mint meg-
tudtuk, nem csupán ez jelent 

komoly problé-
mákat az egykori 
halna alatti terü-
leten.

– A választó-
körzet neural-
gikus pontján 
járunk most – 
mondta el a hely-

színen Hubay György, a vá-
rosi rendészeti bizottság volt 
elnöke, aki alaposan ismeri a 

terület minden gondját, rész-
letét, hiszen korábban évekig 
önkormányzati képviselő volt 
itt. Jelenleg már országgyűlési 
képviselőként dolgozik a ren-
dért és biztonságért. – Jól is-
merem az itteni problémákat, 
értesültem róla, hogy a múlt 
héten több bejelentés érkezett 
a környékről – nyilatkozta a 
politikus. A lakók többnyire 
arra panaszkodtak, hogy van-
nak, akik nem tartják be az 
alapvető társadalmi, együtt-
élés normákat, hangoskod-
nak, szemetelnek. 

Több helyi lakó életvitelére 
is panaszok érkeztek, ezeket fi-
gyelmeztették a bejáráson, ahol 
szükséges volt, jegyzőkönyvet 
vettek fel.  – Rendszeresen el-
lenőrizzük ezeket a területeket. 

Ezúttal megkértem az önkor-
mányzat jogi és ügyrendi bi-
zottságának tagját, Nagy Ákost, 
hogy kísérjen el a hatósági be-
járásra és segítsen orvosolni a 
problémákat, a törvénytisztelő 
lakosság érdekében. A rendé-
szek rendszeresen ellenőrzik a 

területet, és ha szükséges, in-
tézkednek. Továbbra is min-
dent el fogunk követni annak 
érdekében, hogy biztosítsuk a 
békét és a nyugalmat a környé-
ken élők számára – hangsú-
lyozta Hubay György. 

KUJAN ISTVÁN

„Megnyugtató, hogy gyakran látjuk erre a rendészeket”
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Május 22-től karbantartási munkálatokat 
végeznek a Búza téri autóbusz-állomáson. A 
baleset-megelőzés, valamint a szolgáltatá-
si- és munkakörülmények javítása érdeké-
ben vált halaszthatatlanná a buszpályaudvar 
korszerűsítése. A munkák érintik a váróter-
met és a bérletpénztárakat, valamint a köz-
vetlenül az épület körül található érkező és 
induló kocsiállásokat is.

Naponta csaknem 44 
ezer utas fordul meg a Búza 
téri pályaudvaron, 700 in-
duló és ugyanennyi érke-
ző járattal a város egyik 
legforgalmasabb pontja. 
A most megkezdődött fel-
újítás már halaszthatatlan 
volt. A korszerűsítés során 
kicserélik a műanyag tetőt 
és a peronvilágítást, emellett a váróterem és 
a bérletpénztár is új külsővel fogadja majd az 
utasokat szeptembertől. A felújítás ideje alatt a 
megállókat fokozatosan helyezik át.

Ujj Zsuzsannától, az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ PR vezetőjétől megtudtuk, 
hosszú évek beázásainak nyomait tüntetik el, 
kicserélik a lámpatesteket, valamint a régi hul-

lámlemez tetőt is, amely az eső ellen sem nagyon 
védte már az utasokat. – Baleset-megelőzési és 
munkavédelmi szempontból sem halaszthattuk 
már tovább ezeket a korszerűsítéseket. Az állo-
más több évtizede épült, számos részen elavult, 
veszélyessé vált – fogalmazott Ujj Zsuzsanna, 
hozzátéve: a szolgálati helyiségekben, a váróte-
remben és a mellékhelyiségben is végeznek majd 
korszerűsítéseket, festéseket és nyílászárócserét 
Ugyanígy elengedhetetlenné vált a már a több 

mint 30 éves elektromos 
hálózat cseréje is.

A várótermet csak jú-
nius második felében 
zárják majd le. A mun-
kálatok ideje alatt konténe-
rekkel helyettesítik, csak-
úgy, mint a bérletpénzárat 
is. A fedett területen lévő 
kocsiállásokat fokozatosan 

helyezik majd át. Fontos változás, hogy a hár-
mas, négyes és ötös kocsi állások állandó jelleg-
gel, a felújítás teljes ideje alatt a Piactér és a Sze-
les utca közé kerülnek. Innen indulnak és ide 
érkeznek a bükkaranyosi, harsányi, kisgyőri, 
mályi, és nemesbikki járatok. Az áthelyezések 
miatt az utazóközönség megértését kérik. A 
felújítás várhatóan augusztus végéig tart.

MEGKEZDŐDÖTT A BÚZA TÉRI  
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS KORSZERŰSÍTÉSE

Idén harmadik alkalommal 
szervezte meg Miskolc önkor-
mányzata valamint az Esély és 
Részvétel Közhasznú Egye-
sület – B.-A.-Z. Megyei Civil 
Információs Centrum a „Civil 
Napot”. A civil szervezetek, 
közösségek múlt szombaton 
délután színpadi produkciók-
kal, standokkal várták a láto-
gatókat az Erzsébet téren.

A rendezvényen közel hat-
van szervezet jelent meg. A lá-
togatók átfogó képet kaphattak 
arról a munkáról, amit a civi-
lek végeznek. A rendezvény 
egyszerre jelentett kikapcsoló-

dási és tájékozódási lehetősé-
get. Kiss János alpolgármester, 
az esemény fővédnöke köszön-
tőjében elmondta: három évvel 
ezelőtt álmodták meg a Civil 
Napot és nagy boldogság, hogy 
azóta is nyitott szívekre talál. 
A gazdasági fejlődés mit sem 
ér, ha nincs mellette kulturális 
támaszték, s a civil szervezetek 
tevékenysége ennek az egyik fő 
eleme. 

A Termelői Nap árusai, rend-
hagyó módon, múlt hétvégén a 
Tudomány és Technika Háza 
előtti téren várták az érdek-
lődőket. Ráadásul ezúttal két 
napon át élvezhettük a füstölt 

húsok és sajtok, az isteni házi 
sütemények és szörpök illatát, 
csodálhattuk meg a különlege-
sebbnél különlegesebb kézmű-
ves termékeket és élvezhettük 
Miskolc kulturális legjavát. A 
rendezvényen fellépett a Mis-
kolci Balett, a helyi szimfoni-
kus zenekar és a Csodamalom 
Bábszínház is. Színművésze-
ink előadásában „boros dalo-
kat” hallgathattunk, találkoz-
hattunk a könyvtár, valamint a 
múzeum munkatár saival. Jöt-
tek lovagok Diósgyőri várából, 
s képviseltette magát a messze 
földön híres Miskolctapolca 
Barlangfürdő is. 

Nyitott szívekre találtak  
a civilek és a termelők

MISKOLCON MINDENKINEK BE KELL  
TARTANIA A TÖRVÉNYEKET!

Bodnár Réka: „Vannak lakók, 
akikkel problémás az együtt-
élés”



Jobbikos forrásaink szerint 
Borsodban is nagyon sok 
támogatója van Toroczkai 
Lászlónak, illetve az általa 
képviselt radikális irányvo-
nalnak. A Jobbik várakozá-
sokat messze alulmúló, rossz 
választási szereplése pedig 
csak növelte a jobbikosok 
elégedetlenségét a „néppár-
ti” elnökséggel szemben. 

Országosan közben nyíltan 
kitört a belháború a Jobbik je-
lenlegi elnöksége és a legutóbbi 
elnökválasztáson minimális kü-
lönbséggel alulmaradt Toroczkai 
László között, aki ellen etikai és 
fegyelmi eljárást indítanak. 

Toroczkai kedden bejelen-
tette, hogy Mi magunk néven 
platformot kívánnak alapíta-
ni a Jobbikon belül, hogy visz-
szaadják annak „lelkét”, eredeti 
szellemiségét. A párt elnöksége 
azonban mereven elzárkózott 
ettől, és csütörtöki ülésén úgy 
foglalt állást: a Jobbik alapsza-
bálya nem ad lehetőséget pár-
ton belüli platform alapítására, 
minden ilyen kezdeményezést 
alapszabályellenesnek és ille-
gitimnek tekintenek. A Jobbik 
országos elnöksége felkérte 
Sneider Tamás elnököt és Gyön-
gyösi Márton elnökhelyettest, 
hogy kezdeményezzenek eti-
kai és fegyelmi eljárást Torocz-
kai László ellen.

Toroczkai: sok támogatóm 
van Borsodban

Mindez nyilván a pártszaka-
dást vetíti előre, hiszen nem-
igen hagynak más lehetőséget 

a pártban igen népszerű To-
roczkainak (a Jobbik legutóbbi 
tisztújító kongresszusán a kül-
döttek 46 százaléka őt szerette 
volna elnöknek) mint hogy ki-
váljon a Jobbikból, és híveivel 
új politikai tömörülést hozzon 
létre. Maga Toroczkai lapzár-
tánkig nem nyilatkozott er-
ről konkrétan, további lépéseit 
attól tette függővé, mennyien 
állnak mellé, mennyien lesz-
nek majd jelen a Mi magunk 
mozgalom zászlóbontásánál. 
Lapunknak úgy fogalmazott 
a platformmal kapcsolatban, 
hogy mindenhonnan számít 
támogatókra. – Természetesen 
minden megyéből számítok 
támogatókra, de azt egyelőre 
nyilván nem fogom elmonda-
ni, hogy Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyéből kikre vagy hány 

ember támogatására. Az el-
nökválasztás kapcsán lehetett 
látni, hogy sok támogatóm van 
a megyében. De a tisztújítás az 
egy más történet, itt most már 
egy új platformról beszélünk. 
Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, 
nyilván számítok támogatókra, 
de rábízom a Jobbik-tagokra, 
hogy eldöntsék, ki támogat és 
ki nem – mondta el érdeklődé-
sünkre Toroczkai László. 

Nem vállalják a megméret-
tetést?

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője 
megkeresésünkre úgy nyilatko-
zott: a néppárti irányt a Jobbik 
2003-as alapító nyilatkozata írja 
elő. A Jobbik ehhez tért vissza 
2013-ban, amit a Jobbik tagsá-
gának legfőbb döntéshozatali 
szerve, a kongresszus is megsza-
vazott. - Mivel Toroczkai László 
maga sem kérdőjelezte meg a 
néppárti irány szükségességét, 
az általa létrehozni kívánt plat-
formnak nincs létjogosultsá-
ga, annak létrehozását a Jobbik 
alapszabálya sem teszi lehető-
vé. Platform a Jobbikban nem 
lesz, bármennyire is támogatja 
azt a bomlasztani szándékozó 
Fidesz-média. Ilyen szervezeti 
egységet 2010-ben Gyurcsány 
Ferenc hozott létre az MSZP-n 
belül, Demokratikus Koalí-
ció néven. A Jobbik legerősebb 
ellenzéki pártként nem a fel-

bomló baloldal, hanem a saját 
egységes útját járja Borsodban, 
Miskolcon is. Ennek jegyében 
a párt helyi regionális igazgató-
ja az elsők között jelezte, hogy 
nem támogatja Toroczkai plat-
formját – fogalmazott Jakab Pé-
ter. A szóvivő kitért a válasz elől, 
amikor azt kérdeztük, indít-e a 
Jobbik önálló jelöltet a miskolci, 
időközi választáson, amelyet az 
országgyűlési képviselővé vá-
lasztott Hubay György körzeté-
ben írnak ki. 

Mint ismeretes, a Jobbik 
pénzhiányra hivatkozva nem 
indít jelölteket a budapes-
ti időközi választásokon, de 
nagyjából nyilvánvaló, hogy 
ezzel a balliberális jelölteket 
támogatja. Egy fővárosi forrá-
sunk szerint a Jobbik felső kö-
reiben sem látják célszerűnek, 
hogy a párt jelen helyzetében 
felvállalják a megmérettetést. 
Egy rossz szereplés, vagy meg-
alázó vereség ugyanis további 
muníciót adnak Toroczkaiék 

kezébe, a Sneider Tamás ve-
zette jelenlegi elnökség ellen, 
emellett rontaná a párt esélyeit 
a jövőre esedékes EP és önkor-
mányzati választásokon. 

Borsod, a jobbikos „viharsarok”
Kérdésünkre, hogy Miskol-

con mi lesz, Jakab Péter úgy fo-
galmazott: „A Jobbik minden 
fontos, az időközi választással 
kapcsolatos információról a 
megfelelő időben tájékoztatni 
fogja a nyilvánosságot.” A Job-
bik Miskolci Alapszervezete 
közben közleményben tudat-
ta, hogy Cseléné Figula Edina, 
a párt Martin-kertvárosi, szir-
mai szervezője veszi át Jakab 
Péter helyét a miskolci, váro-
si közgyűlésben. Jakab Péter 
a jövőben országgyűlési kép-
viselőként dolgozik tovább, a 
miskolci frakció vezetésével 
Pakusza Zoltánt bízták meg.

Borsod soha nem tartozott a 
Jobbik legnyugodtabb területei 
közé, 2012-ben itt törtek ki a 
párt történetének talán legna-
gyobb botrányai. Április köze-
pén lemondott Endrésik Zsolt, 
a párt akkori borsodi elnöke 

és a párt teljes megyei elnök-
sége, mert nem tudtak együtt-
működni a Jobbik akkori al-
elnökével, Szegedi Csanáddal. 
Válaszul kizárták a pártból 
Endrésiket valamint a két al-
elnökét, és feloszlattak a me-
gyében 11 Jobbik-szervezetet. 
További 15 település pártszer-
vezete önként oszlatta fel ma-
gát, majd demonstrációt tar-
tottak a miskolci Szent István 
szobornál. Itt kivágták a zász-
lójukból a Jobbik-emblémát és 
bejelentették, hogy postázzák 
tagkártyájukat Vona Gábornak. 
A párton belüli konfliktus to-
vább súlyosbodott, amikor pár 
hét múlva a lapok Szegedi Csa-
nád zsidó származásáról kezd-
tek cikkezni, a Jobbik-alelnök 
pedig, akinek a környezetében 
többen is a karrierjüket kö-
szönhették, lemondott a párt-
ban viselt tisztségeiről. Követ-
te a példáját testvére, Szegedi 
Márton is, aki a miskolci köz-
gyűlés Jobbik-frakcióját vezet-
te. Az alapszervezetek elégedet-
lensége miatt akkor is sokáig 
napirenden volt a pártszakadás 
lehetősége. 

VÁLASZTÁSI VERESÉG UTÁN
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Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK!

Május 25-én tartják az eltűnt gyerekek világnapját. 
 1979-ben ezen a napon tűnt el rejtélyes körülmények közt 
egy 6 éves new yorki kisfiú, Etan Patz. Ő volt az a nyom-
talanul eltűnt kisgyerek, akinek az arcképét a világon elő-
ször nyomtatták rá tejesdobozokra.

A nyomozásban több száz 
rendőr vett részt, de semmi sem 
vezetett eredményre. 2001-ben 
lezárták az ügyet, de 2010 má-
jus 25-én újra megnyitották az 
eltűnt kisfiú aktáit. 2017-ben, 
vagyis 38 évvel később derült 
fény arra, hogy Etan Patz bűn-
cselekmény áldozata lett. Gyil-
kosát tavaly ítélték el. 

Magyarországon ehhez a 
naphoz kapcsolódóan jött lét-
re az Ezer Lámpás Éjszakája 
program és alapítvány, amely a 
csellengés veszélyeire hívja fel 
a figyelmet.  Május 27-én, va-
sárnap az ország 10 városában 
családi és gyerekprogramok-

kal, bűnmegelőzési felvilágo-
sítással, valamint jótékonysági 
szuperkoncertekkel várják az 
érdeklődőket, immáron nyol-
cadik alkalommal.

Tovább nőtt az eltűnt fiatal-
korúak száma!

Ha kis mértékben is, de to-
vább nőtt a bejelentett eltűnt 
fiatalkorúak száma Magyaror-
szágon. Az Ezer Lámpás Éjsza-
kája Alapítvány jelentése szerint 
2017-ben 15907 fiatalkorú (14-
18 év) és 3117 gyermekkorú (0-
14 év) eltűnését jelentették be 
a nyomozóhatóságnál, vagyis 
összesen 19.024 személyt.  Ez 
azt jelenti, hogy 2016-hoz ké-
pest több mint háromszázzal 
nőtt a 18 évnél fiatalabbak eltű-
nése. Jelenleg közel 3 ezer fiatal-
korút nem találnak a szülők és a 
hozzátartozók.

Az eltűnés miatt regiszt-
rált hatályos körözések szá-
ma 2018. április 10-ei állapot 
szerint fiatalkorúak esetében 
1 726, gyermekkorúak eseté-
ben 649.

Eltűnt gyerekek világnapja

Borsodban is szakadhat a Jobbik?
A 2012-es, miskolci demonstráción tiltakozásul 
kivágták a pártlogót a zászlóból

Toroczkai László

Jakab Péter
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Elkezdődött a vizsgaidőszak az egye-
temen

2018. május 22-től a Miskolci Egye-
temen elkezdődött a vizsgaidőszak, ez 

több járat menetrendjét is érinti. A 22-
es és az ME viszonylatok egyáltalán nem 
közlekednek; munkanapokon a 2-es já-
ratok nem közlekednek be az Egyetem-
re; munkanapokon a Miskolctapolcáról 
19:35-kor, 19:50-kor, 20:05-kor és 20:20-
kor induló 20-as járatok, illetve szomba-
ti napokon a (menetrendkönyvben be-
keretezett) 20-as járatok nem érintik az 
Egyetemváros végállomást.

Szombaton több 240-es autóbusz indul
A menetrendben meghirdetett jára-

tokon felül 2018. május 26-án, szomba-

ton a Repülőtérről 05:38-kor, 13:38-kor, 
a Mechatronikai parktól 14:10-kor és 
22:10-kor is indul 240-es autóbusz.

Forgalomterelés és megálló áthelye-
zés a Népkertnél

Május 27-én, délelőtt 09:15-től várha-
tóan 09:45-ig rendezvény miatt lezárják 
a Görgey Artúr utcát a Lévay József utca 
és a Népkerti körforgalom között és csak 
az autóbuszokat engedik át ezen a szaka-
szon. A Múzeum előtti Népkert megál-
lóhely a rendezvény idejére ideiglenesen 
áthelyezésre kerül a gyalogátkelőhely elé.

Május 27-én, 16.30 órai 
kezdettel a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban görömbölyi római katoli-
kus templomból közvetítenek 
búcsúi szentmisét, felvételről, 
Szentháromság vasárnapja 
alkalmából. Bemutatja: Ju-
hász Ferenc kanonok, Gyön-
gyös-Felsővárosi plébános

Május 27-én a hejőcsa-
bai plébániatemplomban a 
fél 9 órai szentmisén lesz a 
gyerekek elsőáldozása, a 17 
órai szentmisén pedig Mi-
kolai Vince kanonok, főespe-
res szolgáltatja ki a bérmá-
lás szentségét. Az Avas-déli 
Ige templomában (jezsuiták) 
május 27-én, vasárnap, a fél 
12 órai szentmisén szolgál-
tatja ki a bérmálás szentsé-

gét dr. Ternyák Csaba egri 
érsek. Ezen a napon a Páli 
Szent Vince Szeretetszol-
gálat rendezésében a Szent 
Anna templomban Gyer-
mekek a gyermekekért cím-
mel rendeznek jótékonysá-
gi hangversenyt 16 órától a 
súlyosan beteg és mozgás-
sérült gyermekek javára. A 
Millenniumi-terem ad ott-
hont Petrás Mária kerami-
kus művész szakrális témájú 
kiállításának. Az alkotások 
(melyek meg is vásárolható-
ak) május végéig tekinthető-
ek meg a hétvégi szentmisék 
után. Hétfőn, 28-án, a mino-
rita templomban a 18 órai 
szentmisét ajánlják fel Kele-
men Didák boldoggáavatá-
sáért. Június hónapban min-

den nap imádkozzák a Jézus 
Szíve litániát a templomok-
ban a helyben meghirdetett 
időpontokban. Jövő vasár-
nap, 3-án Úrnapja, az ünne-
pi szentmisék után körme-
nettel.

Görögkatolikus hírek. Má-
jus 27-én, Mindenszentek va-
sárnapjával véget ér a változó 
ünnepek ciklusa. Hétfőn (má-

jus 28.) kezdődik az Apos-
tolfejedelmek böjti idősza-
ka, mely Péter-Pál ünnepéig 
(június 29.) tart. Vasárnap 
(május 27.) Miskolc-Göröm-
böly görögkatolikus templo-
mában ünnepi hangversenyt 
tartanak Tisztelet az ősöknek 
mottóval. A 150 éves temp-
lomot köszöntő program 17 
órakor kezdődik.

Új játékokkal, különle-
ges vízi elemekkel várják 
a gyermekes családokat a 
Miskolctapolcai Strandfür-
dőben. Csütörtökön két kü-
lönböző formájú vízágyút, 
egy halacska és egy zsiráf 
óriás játékot szereltek be a 
szakemberek. Hamarosan 
érkezik még egy vízi mér-
leghinta is a medencébe.

Juhász István, a Miskolci 
Turisztikai Kft. szolgáltatási di-
vízióvezetője elmondta, mind 
a három miskolci fürdőben 
szeretnék erősíteni a családba-
rát funkciót. – Gyermeknap-
ra különböző programokat is 
szerveztünk: lesz lufihajtogató 
bohóc, ugrálóvár, és lézerharc 
is – tette hozzá. 

A szolgáltatási divízió-
vezetőtől megtudtuk, a vá-
ros fürdőiben különböző 
fejlesztésekkel készültek a 
nyári szezonra. Ezek össz-
költsége mintegy 12 millió 
forint – ebből a keretből va-

lósult meg a Miskolctapolcai 
Strand családi medencéjé-
nek a fejlesztése is. A fokoza-
tosan mélyülő, 31 fokos vizű 
medencében kicsik és na-
gyok egyaránt kipróbálhat-
ják majd az új elemeket.

A szórakoztató játékokat 
ugyanis 3-4 éves kortól bár-
ki használhatja, szombattól a 
felhőtlen szórakozásra készen 
várják majd a lurkókat. A ké-
sőbbiekben telepítenek még 
egy KING mini csúszdát is, 
a 2-6 éves korosztály számá-
ra. Persze nem csak a játékok 
miatt érdemes ellátogatni a 
strandfürdőbe, hiszen a kül-
ső területen az 50 méteres 
úszómedence mellett két röp-
labdapályával, két lábtenisz-
pályával, valamint ingyenes 
napozóágy-használattal vár-
ják a kikapcsolódni vágyókat.

Szombattól teljes egészé-
ben kinyit a Miskolctapolcai 
Strandfürdő és a város ösz-
szes strandja teljes kapaci-
tással működik majd.

Új játékok a strandon

Tizennyolcadik alkalommal 
rendezik meg május 26-án 
és 27-én a Zsongó Lillafüred 
elnevezésű sport- és kultu-
rális rendezvényt, a Hámo-
ri-tó partján. A részletekről 
ezúttal is sajtótájékoztatón 
számoltak be a szervezők 
csütörtökön a Hunguest Ho-
tel Palotában.

A Zsongó Lillafüred törté-
nete szorosan összefonódott 
Miskolc sport iránti szereteté-
vel, kötődésével, az itt élő, vá-
rosukért tenni akaró emberek 
munkájával. A szervezésben a 
kezdetektől részt vett Hubay 
György országgyűlési képvi-
selő.

– Húsz évvel ezelőtt fogal-
mazódott meg bennünk, hogy 
szép környezetben, jó levegőn 
hívjuk fel a fiatalok figyelmét 

az egészséges életmódra és a 
sport fontosságára. Mára el-
mondhatjuk, eredményes és 
színvonalas volt az eddigi ti-
zenhét rendezvény, igyekez-
tünk számos sportágat meg-
hívni, népszerűsíteni az eltelt 
idő alatt – mondta el a Zson-
gó Lillafüred alapító-elnöke. 
Hubay György kihangsúlyoz-
ta, hogy a társszervezéshez év-
ről évre más sportágak vezetőit 
kérik fel. Főleg olyanokét, ame-

lyeknél jelentős eredmények 
születtek.

Idén a Miskolci Judo Club 
lesz a rendezvény vendé-
ge. – Bemutatóval készü-
lünk, vasárnap pedig itt lesz 
a körünkben Gercsák Szabina 
judós is. A sikeres miskolci 
sportolónak ebből a klubból 
indult a pályafutása, ma pe-
dig már Európa- és világbaj-
nok – mondta el Flórusz János 
klubelnök. Kiemelte, nagyon 
jók ezek a kezdeményezések, 
amelyek lehetőséget biztosí-
tanak, hogy a sportágak kicsit 
népszerűsítsék magukat.

A rendezvény fő célkitűzése 
mindig az volt, hogy akik ki-
látogatnak, szórakozás, kikap-
csolódás közben ismerhessék 
meg a mozgási, sportolási le-

hetőségeket Miskolcon. – Itt 
fesztiválkörülmények között 
találkozhatnak családok a vá-
rosban működő klubokkal, 
azokkal az egyesületekkel ahol 
gyerekek és felnőttek egyaránt 
sportolhatnak. Számos fon-
tos információhoz juthatnak 
e tekintetben, emellett a ren-
dezvény színesíti Miskolc kul-
turális életét és számottevő tu-
risztikai esemény is – sorolta 
a Zsongó Lillafüred előnyeit 
Mészáros János, a Nemzeti Ver-
senysport Szövetség elnöke, 
aki szintén a kezdetektől részt 
vesz a szervezésben.

Mint a sajtótájékoztatón el-
hangzott, a hagyományokhoz 
híven, idén is több mint egy 
tucat különféle sportág mutat-
kozik be Lillafüreden.

Sportolás, mozgás, kikapcsolódás Miskolc 
legszebb részén 

Fontos közlekedési információk 

Zsongó Lillafüred 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A szőlővirágok ökomenikus megszentelése  
május  19-én, az István Nádor Borlovagrend ünnepén
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Apróhirdetés
Öregcserkész toborzó! Nők és 
férfiak! Ha a cserkésztörvények sze-
rinti közösségbe vágysz, ahol test-
véri szeretet, vidámság, dal köt ösz-
sze bennünket, jöjj közénk! Várunk! 
Jelentkezés: 46/ 328-193. 
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam! Korhatár 65 év. A kezdő és 
haladó tanfolyamainkat elvégzők 
60 órás nyelvtanfolyamot kapnak 
ajándékba. Az ajándék átruházha-
tó! Tel: 742-485, Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet közös szervezésé-
ben a nyelvet beszélő középiskolás diákok részére 2018 
év nyarán is megszervezésre kerül az esemény. Ma már 
az érettségi feltétele az 50 óra közösségi szolgálat tel-
jesítése, amelyre a  Student Police program alkalmas. A 
létszám limitált, 30 főben van meghatározva. Csopor-
tos jelentkezésre az iskolákon keresztül van mód. Azok 
a diákok, akik a legtöbb órát teljesítik, a program végén 
vásárlási utalványban részesülnek. 

 
Érdeklődés esetén egyéb felvilágosítás: a német önkor-

mányzat email címén keresztül a de.minderheit@gmail.
com lehetséges. 

Jelentkezz  a  Student 
Police programra

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2018. 05. 26-től 2018. 06. 01-ig 

Krómozott polc, 4 részes 2499 Ft

Perlux foly.mosószer, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft

Zendium fogkrém, 75 ml, 15 720 Ft/l 1179 Ft

Mystic sampon, pump, 900 ml (több féle) 465 Ft/l 419 Ft

Befőttes üveg, színes tetővel, 315 ml 115 Ft

Befőttes üveg, színes tetővel, 540 ml 125 Ft

Dzsemes üveg, színes tetővel, 156 ml 299 Ft

Dzsemes üveg, színes tetővel, 212 ml 329 Ft

Luminarc fehér, lapos és mély tányér 439 Ft/db

Luminarc fehér, csemege tányér 369 Ft/db

Talpas üveg, boros pohár, 19 cl, 6 db-os 1399 Ft

Álmennyezet (több féle) 2 nm/cs 699 Ft

Viaszos vászon, asztalterítő, 140 cm széles 799 Ft/fm

Tapéták 10 fm/tek akciós áron érkeztek MÁR 899 Ft/tek



Napjainkban már nem csu-
pán a miskolciak várják 
izgatottan az Avasi Boran-
golás programjait. Az ország 
minden tájáról ellátogatnak 
ilyenkor Miskolcra a bor-
kedvelő turisták és szakma-
beliek. 

Péntek délután a fővárosból ér-
kezett egy busznyi újságíró, hogy 
megtekintse az országos hírűvé 
vált bor- és gasztrofesztivált.

Az újságírókat a városhá-
zán Kiss János alpolgármes-
ter, Tóth-Bodnár Krisztina, a 
Miskolczi Borbarátok Társa-
ság tagja, Béres Attila, a Mis-
kolci Nemzeti Színház direk-
tora, Bíró Tibor, a Jameson 
Cinefest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál fesztiváligaz-
gatója, Fükő László, a Robert 
Bosch Power Tool Kft. ügyve-
zető igazgatója, valamint Uwe 
Mang, a Starters E-Compo-
nents Generators Automotive 
Kft. ügyvezető igazgatója kö-
szöntötte.

– Ezen a hétvégén egy olyan 
kincs tárulkozik ki Miskol-
con, mely egészen páratlan és 
egyedülálló – fogalmazott kö-
szöntőjében Kiss János. Mint 
mondta, az Avason több ezer 

pince található, s ezek közül 
most több tucat kinyitja a ka-
puit. – A pincetulajdonosok 
borral, harapnivalóval, muzsi-
kával várják a látogatókat. Ez 
a fesztivál egy nagyszerű ci-
vil kezdeményezésből nőtte ki 
magát az elmúlt hét év során 
– mondta el az alpolgármester, 

kiemelve, hogy az avasi pince-
sor sokáig „Csipkerózsika ál-
mát” aludta. Most azonban re-
neszánszát éli, az elmúlt 8-10 
évben a miskolciak elkezdtek 
visszatalálni a hegyükre. 

A kezdetekhez képest mára 
körülbelül a négyszeresé-
re emelkedett a nyitott pin-
cék száma – tudtuk meg 
Tóth-Bodnár Krisztinától.  – 
40 pince, közel 60 borász jött 
el Miskolcra, a Borangolás-
ra, a Bükki borvidéken kívül 
az ország minden sarkából. 

20 gasztropont, több mint 70 
program várja a látogatókat, 
melyek között szerepelnek 
koncertek, pódiumbeszélge-
tések, kiállítások is. – Ez már 
nemcsak egy gasztronómiai, 
illetve boros rendezvény, egyre 
inkább egy kulturális fesztivál-
ról beszélhetünk. 

A városházáról a Tudomány 
és Technika Háza előtti térre lá-
togattak el a fővárosi vendégek, 
hogy a Termelői Napon meg-
kóstolhassák a miskolci gazdák 
egyedülálló kínálatát. Ezt kö-
vetően, az Avasi Celláriumban 
egy koccintással egybekötött 
köszöntésre invitálta a csoport 
tagjait Kriza Ákos, polgármester.

– Az elmúlt években úgy 
döntöttünk, újra behozzuk a 
köztudatba Miskolc hegyét, 
mely korábban sajnos kicsit el-
feledett részévé vált városunk-
nak – fogalmazott. Hozzátette, 
éppen ezért szerveznek min-
dig a város napja programja-
ihoz kapcsolódva egy több-
napos pincelátogatós, nyitott 
pincés rendezvénysorozatot, 
melynek a központi eleme a 
történelmi Avas és a bor. A tör-
ténelmi Avas Miskolcnak egy 
olyan csillaga, amelyet újra 
fel kell emelni. A belvároshoz 
kapcsolódva az egész főtér, az 
avasi domboldal és a kilátó is 
meg fog újulni, körülbelül 4,5-

5 milliárd forintos forrásból az 
elkövetkezendő években.

– Ezzel tulajdonképpen visz-
szaadjuk Miskolc főterét, hi-
szen a Szent István tér jelenleg 
csupán szimbolikusan tölti be 
városunk főterének szerepét. 
Amikor azonban majd össze-
kapcsolódik az Avas dombjá-
val, igazi főtérré válik és meg-
mutatja azt az igazi szépséget, 
mely Miskolcban rejlik – han-
goztatta Kriza Ákos. 

A Budapestről érkezett újság-
írók ezt követően nekivágtak az 
Avas meredek, ám annál izgal-
masabb dombívének, melyet ek-
korra már belengett a bor és a 
koncertek mámorító egyvelege.

Fővárosi újságírók ismerkedtek az Avassal,  
a Borangolással

Hetedik alkalommal borangolhattuk be az elmúlt hétvégén 
Miskolc hegyének lankáit, élvezhettük a bor mámorító illa-
tát, és a koncertek fergeteges hangulatát. 

A borangolásnak nincs 
sem alsó, sem felső korhatára! 
Amerre csak a szem ellátott, a 
legapróbb generáció tagjaitól 
egészen a szépkorúakig, min-
denki képviseltette magát. 

Nem ez volt az első alkalom, 
hogy a miskolciak bejárhatták 
az Avas patinás pincéit, mégis 
akadtak, akik most először an-
dalogtak a hangulatos utcács-
kákon. – Ez az első alkalom, 
hogy kijöttünk a borangolás-

ra – mondta el egyikük, Iszlai 
Zoltán, akit családjával együtt 
leginkább a borkóstolás és a 
pincék nézegetése vonzott az 
utcára. – Szeretnénk megis-
merkedni az egész fesztivállal, 
mindent megnézni, és min-
dent megtapasztalni. Egysze-
rűen imádjuk Miskolcnak ezt 
a részét, le a kalappal a város 
előtt, mert ez a pincesor egy-
szerűen gyönyörű – nyilat-
kozta. 

Berdó Zsuzsanna második 
alkalommal jött ki a feszti-
válra. – Nagyon szeretem az 
ilyen minőségi fesztiválokat. 
Nemcsak maga a fesztivál igé-
nyes, de a környezet is egye-
dülálló. Sok koncert is van 
már, amelyek vonzzák a fia-
talokat – mondta el, kihang-
súlyozva: véleménye szerint 
a fesztivál már kinőtte ma-
gát, rengeteget fejlődött, s re-
mélhetőleg nagyon sokáig fog 
élni Miskolcon.

Czine Vanda és édesanyja 
visszatérő vendégei a Boran-
golásnak. – Mi alapvetően bor-

kedvelők vagyunk, szoktunk 
járni borkóstolásokra is, de 
ilyenkor, a rendezvényen, 

még inkább kihasználjuk az 
alkalmat. A Margaret Islandre 
jöttünk ki, a pincékbe szom-
baton fogunk ellátogatni. Min-
denképpen kiemelkedő ez a 
fesztivál: egyre változatosabbak 

a programok, egyre jobban bő-
vül a kínálat és a látogatók szá-
ma – mondta el Vanda. 

Papp Dorottya ugyancsak 
rendszeres résztvevője a ren-

dezvénynek. – Hol kifejezet-
ten a borkóstolókra jövünk, 
hol pedig a koncerteken tom-

bolunk. Úgy gondolom ez a 
fesztivál sokkal különlege-
sebb, mint a többi, hiszen itt 
ismerős helyen, ismerős kör-
nyezetben bulizhatok együtt 
a barátaimmal – részletezte, 
hozzátéve: a Borangolás min-
dig tele van ismerős arcok-
kal, olyanokkal is, akikkel már 
ezer éve nem találkozott. – Ez 
a fesztivál minden miskolcit 
az utcára vonz – húzta alá.
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MÁMORÍTÓ BOROK, FERGETEGES KONCERTÉLMÉNY, NYÜZSGŐ UTCÁCSKÁK 
Programok, vélemények a Borangolásról 

Iszlai Zoltán

Czine Vanda  
és édesanyja

Berdó Zsuzsanna jobbról

Papp Dorottya középen



A Diósgyőri vár hagyomány-
teremtő szándékkal hívta élet-
re a bormustráját, a különle-
ges megmérettetés „A Király 
bora” címet kapta. Mindezzel 
a hazai borkultúrát és a kultu-
rált borfogyasztást is támo-
gatni szeretnék. Ezúttal hu-
szonöt tételből választotta ki a 
zsűri a legjobb száraz fehér és 
vörös, valamint édes bort.

A középkori konyha nehéz, 
fűszeres ételei megkívánták 
a lakomák lelkét, a bort. Írott 
források már a 13. században 
megemlítik a legjobb borokat 
adó dunántúli szőlőhegyeket, 
de híresek voltak a pozsonyi és 
a Buda környéki borok is. Az 
egri borvidék a vallon telepe-

sek keze nyomán vált jelentőssé 
és ugyancsak ők munkálkod-
tak a török által később elpusz-
tított Szerémségben is. Ezt, a 
már aszúsodásra is alkalmas 
szőlőfajtát sikerült átmenekíte-
ni a Hegyaljára. A 14. századtól 
kezdve Diósgyőr népének is a 
szőlőművelés adta a megélhe-

tést, köszönhetően a pálos szer-
zetesek tevékenységének.

Az egykor királyi pihenőhe-
lyül szolgáló várban minden bi-
zonnyal a régió legszebb borait 
töltötték a poharakba. A bor-
mustrán három kategóriában 
válogatták ki a Tokaj-hegyal-
jai és az Eger környéki borvi-
dékek legjobb nedűit. A száraz 
fehér, száraz vörös és az édes 
bor kategóriák tételeit Szabó 
Edit borújságíró, a Borsmen-
ta főszerkesztője, Lesti Zoltán, 
a Disznókő Pincészet somme-
lier-je és belkereskedelmi ve-
zetője, valamint Tóth Tamás, a 
Pizza, Kávé, Világbéke üzletve-
zetője zsűrizte. – Általánosság-
ban elmondható, hogy elég erős 
mezőny volt, de szerencsére 
megtaláltuk a kiemelkedő téte-
leket. Elsődleges szempont volt, 
hogy a közízlésnek leginkább 

megfelelő borokat válasszunk 
ki – mondta el Lesti Zoltán.

A nyertes végül száraz fehér 
kategóriában a miskolci Bűdi 
Borház 2016-os zenitje lett, 
százaz vörös kategóriában az 
Egri Korona Borház 2015-ös 
bikavére nyert, az édes borok 
közül pedig egy mádi termelő, 
a Bihari Borászat 2017-es ké-
sői szüretelésű tokaji furmint-
ját választották ki győztesnek.

Almási Beatrix, a Diósgyőri 
vár szervezője elmondta, a kivá-
lasztott borokat később a nagy-
közönség is megismerheti. – Egy 
programsorozat keretében a kü-
lönleges hangulatú történelmi 
környezetben exkluzív borvacso-
ra és hedonista vártúra is várja 
majd a bort szerető és értő ven-
dégeket – hangsúlyozta. A három 
borból a kóstoló után a vár sáfára 
azonnal rendelt is tíz hordóval.

1865. május 13-án halt meg 
Miskolc talán leghíresebb 
kereskedőjének, Bató Ist-
vánnak a lánya, Eszter. A 
Bató-család történetét való-
színűleg nagyon sokan isme-
rik, a családhoz fűződő mis-
kolci örökségek, az Eszter 
harang, a Bató Eszter szoba, 
a Deszkatemplom felújítása 
mind-mind a család nevét 
hirdetik a városban. 

Bató István már életében le-
gendává vált Miskolcon. Gaz-
dagsága, befolyása a városban 
betöltött szerepe meghatározta 
Miskolc XIX. század második 
felének társadalmi életét. Bató 
István örök emléket akart ál-
lítani magának, a családjának, 
és 28 éves korában meghalt 
Eszter lányának. Ez sikerült is, 
gyakorlatilag egyedülálló, hogy 

egy gazdag úrilány emléke, még 
halála után 153 évvel is eny-
nyire eleven és kézzelfogható 
legyen. Arra, hogy a Bató-csa-
lád, Bató Eszter emléke nem 
valami újonnan felkapott do-
log, hanem folyamatos „mis-
kolci emlékezet”, álljon itt egy 
történet 1936-ból, ami bejárta a 
miskolci és az országos lapokat 
is. „Az Est” című napilap írta: 
„Az elmúlt napok egyik éjsza-
káján (1936. szeptember 10.) 
szokatlan esemény zavarta fel 
Miskolc egyébként legcsende-
sebb külvárosát. A késő éjsza-
kái órákban muzsikaszó szűrő-
dött ki a református temetőből. 
A külvárosi házak ablakai ijed-
ten nyíltak fel. A szokatlan éj-
szakai csendháborításra előke-
rült a posztoló rendőr is, aki a 
sötétben, a sírok között botor-
kálva kereste a tetteseket. Egyre 
tisztábban csengett a nóta, míg 
végre az egyik monumentális 
sírbolt előtt előtűnt egy hattagú 
cigánybanda, melynek két fia-
talember dirigálta a bús és vi-
dám magyar nótákat. 

A kripta a Bató-család sír-
boltja volt és a két fiatalember 
a 70 évvel ezelőtt elhunyt szép-
séges Bató Eszternek adott éj-
jeli zenét. Miskolcon ugyanis 
mindenki ismeri Bató Eszter 

történetét. A Széchenyi utca 73. 
számú háznak örökre lefüggö-
nyözött két ablaka tartja ébren 
az emléket. A két pókhálós, sö-
tét ablak mögött van az egykori 
híres szép Bató Eszter szobája, a 
szoba még ma is úgy áll, ahogy 

70 évvel ezelőtt elköltözött be-
lőle Bató Eszter, egy másik, örö-
kös lakásba. (Jelenleg a Nyilas 
Misi házban látogatható a Bató 
Eszter emlékszoba). A házat 
édesapja, Bató István, a refor-
mátus egyháznak hagyta azzal 
a kikötéssel, hogy míg a ház áll, 
a szoba zárva legyen, és min-
den úgy maradjon, ahogy azt 
a ház lakója elhagyta. A titok-
zatos szobán kívül még más is 
van, ami a miskolciakat napon-
ta emlékezteti az elhunyt Bató 
Eszterre. Bató István bálványo-
zásig szerette leányát és mikor 
elveszítette, örök emlékezetére 
a református templom tornyá-
ba harangot hozatott, amely 
Eszter nevet viseli (minden év 
május 13-án Bató Eszter emlé-
kére harangoznak). 

Ennek a Bató Eszternek ad-
tak éjjeli zenét szombaton éj-

szaka Kovács Ákos és Burida 
Lajos miskolci fiatalemberek. 
A jókedvű (értsd: csontrészeg) 
fiatalemberek, néhány perc 
múlva már a rendőrségi ügye-
letes szobában feleltek kegye-
letsértő cselekedetükért. Kicsit 
megszeppenve így védekeztek: 
hetven éve nem kapott már sze-
gény szép Bató Eszter éjjeli ze-
nét, gondoltuk, talán örülni fog 
a lelke ott a hideg sírban. A ren-
dőrség azonban nem muta tott 
megértést a kedélyes fia tal em-
berekkel szemben és az ügynek 
a kihágási bíróság előtt lesz foly-
tatása.” Az ügy valóban rendőr-
ségi feljelentéssel zárult, s bár a 
büntetés mértékét nem tudjuk, 
de vélhetőleg nem kevés pén-
zükbe került Bató Eszter emlé-
kének ápolása.

SOMORJAI LEHEL 
TÖRTÉNÉSZ
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Több helyszín után a II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtárban 
is bemutatták a napokban 
Milli és Rémi miskolci ka-
landjait. A könyvbemuta-
tón iskolások kérdezhettek 
maguktól az alkotóktól és 
együtt ötletelhettek arról, 
mi kerüljön bele a követke-
ző kötetbe.

Tajthy Krisztina fejéből 
pattant ki az ötlet, hogy kel-
lene egy olyan mesekönyv, 
amelynek középpontjában 
Miskolc, és a város jellegze-
tes, kulturális helyei állnak. 
Boda Lídia, Krisztina sógor-
nője segített a megvalósítás-
ban, Merényi Dániel pedig 
rajzaival „tette fel az i-re a 
pontot”. 

A városunkban kalan-
dozó kislány (Milli) törté-
netei ugyanis a Prima-dí-
jas reklámgrafikus rajzaival 
egészülnek ki, aki az Index 
Napirajz című webképregé-
nyének szerzője is.

A történet szerint Milli nyár 
végén, épp tanévkezdés előtt 
költözött szüleivel Miskolcra, 
szeptemberben pedig már itt 
kezdi az általános iskola máso-
dik osztályát. A változás azon-
ban nem volt könnyű az apró 
lánynak, egy különös segítő 
– egy denevér - viszont meg-
mutatta Millinek a város szép-
ségeit, és hogy mennyi kaland 
rejtőzik Miskolc utcáin.

A könyv a Maradj Mis-
kolcon Alapítvány gondozá-
sában jelent meg, a cél tehát 
egyértelmű volt: bemutatni 
Miskolc értékeit, a kulturális 
és turisztikai szempontokat is 
figyelembe véve. – Szerettük 
volna, ha a könyvet olvasva 
egy nem miskolci gyermek 
azt mondaná: szeretnék el-
menni Miskolcra!, és például 
osztálykirándulás alkalmával 
vagy a családjával ellátogat-
na városunkba – emelte ki 
Tajthy Krisztina, aki szerint 
„Miskolc minden szegleté-
ben megbújik egy mese.”

Mesék Miskolcról

A Király borát keresték  
Diósgyőr várában 

Éjjeli zenét adtak a temetőben  
Bató Eszternek 

EZ NEM LEGENDA:

A középkorban a lakomák lelkét adta



Fennállása első élvonalbeli 
évében a Magyar Kupában 
ezüst, a bajnokságban pedig 
bronzérmet szerzett a DVTK 
női labdarúgó csapata, mi-
után a harmadik helyért két 
győzelemig tartó párharc 
második mérkőzésén is 
győzni tudott. 

Mint ismeretes, a DVTK női 
labdarúgó csapata a JET-SOL 
Liga Női NB I. felsőházi rá-
játszásának harmadik helyén 
zárt, így az egyik fél két győ-
zelméig tartó bronzcsatát ha-
zai pályán kezdhette meg az 
ETO FC Győr ellen. Az első 
mérkőzést szombaton este, az 
OTP Bank Liga 31. forduló-
jának mérkőzése, a DVTK - 
Paks mérkőzés után játszották, 
s végig kiélezett küzdelemben 
a DVTK végül büntetőkkel 
nyert. (Jet-Sol Liga 3. helyért 
1. mérkőzés: DVTK - ETO FC 
Győr 1-1 (1-0) Büntetőkkel: 
4-3).

A folytatás szerdán délután kö-
vetkezett Győrben, ahol a diós-
győri lányok sima, kétgólos győ-
zelmet arattak, így megszerezték 
a bronzérmet. (Jet-Sol Liga 3. he-
lyért 2. mérkőzés: ETO FC Győr 
- DVTK 0-2 (0-1). – Szeretném 
megköszönni a tulajdonosnak és 
a DVTK vezetőinek, hogy olyan 
feltételeket biztosítottak szá-
munkra, aminek köszönhető-
en ennyire sikeres évet tudtunk 
zárni. Nagyon büszkék vagyunk 
arra, amit elértünk! A szurkolók-
nak hálásak vagyunk azért, hogy 

hétről-hétre egyre többen jártak 
ki a mérkőzéseinkre és a Magyar 
Kupa döntőjében olyan hangu-
latot teremtettek, amilyenre Ma-
gyarországon még nem volt pél-
da. Reméljük, hogy a következő 
évtől kezdve még többen fogják 
majd látogatni a női labdarúgó 
mérkőzéseket is, ez nagyon sokat 
jelent a játékosok számára, ezál-
tal még nagyobb energiákat tud-
nak mozgósítani – nyilatkozta 
Fórizs Sándor vezetőedző a klub 
hivatalos honlapjának. (Forrás: 
dvtk.eu)

A lengyelországi Bielsko-Bi-
ala városában, múlt hétvé-
gén megrendezett ifjúsági Eu-
rópa-kupa versenyen Kriza 
Anna, az MVSC-MVSI sporto-
lója a 44 kg-os súlycsoportban, 
kiváló versenyzéssel bronzér-
met nyert. A tehetséges judoka 
edzéseit Kálmán Tibor és Ki-
kuchi Junna irányítja.

A versenyen nagyon erős 
mezőny gyűlt össze. Négy kon-
tinens képviseletében 30 ország 
514 dzsúdósa lépett tatamira. 
A magyarok pedig igazán ki-
tettek magukért, hiszen két 
arany-, egy ezüst, valamint há-
rom bronzéremmel az érem-
tábla harmadik helyén végeztek 
Oroszország és Japán mögött.
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BRONZÉRMES A DVTK NŐI  
LABDARÚGÓ CSAPATA!

Május 19-én és 20-án 
Egerben rendezték meg az 
Észak-keleti Liga Kupa – 
Gyerek V. bajnokság záró 
fordulóját. A sorozatban 
másodikként zárt a Pan-
nergy-MVLC gyermek vízi-
labdacsapata.

2017 végén kezdődött a 
mérkőzések sora, összesen 
14 összecsapás várt a Pan-
nergy-MVLC 2007-es szüle-
tésű utánpótlás csapatára. A 
miskolci együttes nyolccsa-
patos mezőnyben 12 győze-
lemmel és két vereséggel a 
második helyet szerezte meg, 
1 ponttal lemaradva az Aqua 
SE Nyíregyháza csapata mö-
gött.

A miskolci pólósok az el-
múlt két esztendőben meg-
nyerték a bajnokságot, a 

címvédés ezúttal azonban 
elmaradt, hiszen az utolsó 
mérkőzésen a rivális bizo-
nyult jobbnak. Így, bár csak 
egy hajszállal, de megelőzték 

a mieinket. A gólkirályi cím 
azonban ismét Miskolcra ke-
rült, az MVLC kiváló centere, 
Bikki-Petró Nimród 56 do-
bott góllal a lista élén végzett.

Az elmúlt hétvégén Győr-
ben rendezték meg az atlé-
ták idei összetett országos 
bajnokságát. 

Az ország legjobb hétpró-
bázói női és férfi tízpróbázói 
kiváló körülmények között, 
jó időjárási feltételek mel-
lett versenyezhettek. A via-
dalon, a csaknem 10 év kiha-
gyás után visszatérő Nemes 
Rita, az MVSI Szász László, 
Schweichardt Gyula és Tigyi 
József által felkészített spor-
tolója fantasztikus verseny-
zéssel a felnőtt női mezőny-
ben ezüstérmet szerzett! 

Rita teljesítményének érté-
két növeli, hogy míg korábban 
középtávfutóként jeleskedett, 
ezúttal az ügyességi számok-
ban is extra teljesítményt 
nyújtott. Távolugrásban elért 

589 cm-es teljesítménye egyé-
ni csúcs, csakúgy mint a ma-
gasugrásban elért 157 cm-es 
eredménye.

Eredmények: női hétpró-
ba: 2. Nemes Rita, 5220 pont 
(100 m gát: 14,42 mp; ma-
gasugrás: 157 cm; súlylö-

kés: 10,74 m; 200 m: 26,38 
mp; távolugrás: 589 cm; ge-
relyhajítás: 42,44 m; 800 m: 
2:27,34 perc) 

Hosszú idő után végre 
nyerni tudott a DVTK! 
Az OTP Bank Liga 31. 
fordulójában idehaza 1-0 
arányban győzték le a Paks 
csapatát.

Az NB I-es bennmaradás 
szempontjából rendkívül 
fontos mérkőzésen a DVTK 
az első perctől támadóan 
lépett fel. Most először volt 
igazán látható a spanyolos 
"cikázós" stílus, a diósgyőri 
játékosok sokkal többet bir-
tokolták a labdát. A Paks 
védekezett és szokásához 
híven kontrákkal próbálko-
zott. 

A 26. percben egy jobb-
ról beadott diósgyőri szög-
letnél, Hasani lövése után a 
paksi Bartha Lászlóról saját 
kapujába vágódott a labda, 
egygólos vezetéshez jutott a 
DVTK. Pár perc múlva is-
mét kiállítottak egy diós-
győri játékost: a paksi Hahn 
iramodott meg a kapu felé, 
de nem érte el a labdát, és a 
16-osnál befeküdt az érkező 
Ivan Rados alá. Az eset után 
a DVTK kapitánya, Lipták 
Zoltán kapott piros lapot, 
mivel a bíró szerint ő lökte 
be a diósgyőri kapus alá a 
paksi támadót.

Ismét tíz emberrel ma-
radt tehát a DVTK, ezúttal 
a 34. percben - az élvonal-

beli mérkőzések történeté-
ben is ritka, hogy egy csa-
patot egymás után két 
meccsen is kiállítással bün-
tessenek.

A második félidőben a 
DVTK emberhátrányban 
beállt védekezni, s noha a 
Paksnak voltak helyzetei, 
nem tudtak egyenlíteni. A 
hosszabbításban a paksiak-
nál elszabadultak az indula-
tok, egy szituációt követően 
többen nekitámadtak Ugrai 
Rolandnak, akit egy ütés-
sel földre is küldtek. A bíró 
a diósgyőri kapusnak, Ivan 
Radosnak adott sárgalapot, 
mivel sokáig birtokolta a 
labdát. (OTP Bank Liga 31. 
forduló: Diósgyőri VTK - 
Paksi FC 1-0 (1-0))

A DVTK rendkívül érté-
kes győzelmet szerzett, el-
mozdult a kieső helyről, s 
nagy lépést tett a bennmara-
dás felé.

Hajszálon múlt a miskolci  
vízilabdások harmadik  
bajnoki címe

Nemes Rita ezüstös visszatérése GYŐZELEM PAKS ELLEN 

A dobogó második fokán Nemes Rita (balról), a nagy visszatérő.

Kriza Anna (jobbról a második) a lengyelországi Ek-dobogón

Európa-kupa bronzot nyert  
az MVSC-MVSI tehetséges judokája

A Pannergy-MVLC csapata: Balázs Márton, Baricska 
Márk, Bikki-Petró Nimród, Bodnár Levente Gábor, Fé-
nyes Patrik, Idesz Márk, Kléri Zalán Tamás, Lövei Máté, 
Madár András, Mikita Mátyás, Ondreák Márk, Pásztor 
Benedek, Sikó Márton László, Szabó Gergely Bence, 
Tóth Gergely, Urbancsik Patrik. 
Edző: Cretiu Liviu. Másodedző: Zajácz Hanna. 



Újjáéledt a „kis magyar Woodstock” hangulata a Gárdonyiban
„Kis magyar Woodstock” – ahogy akkor és ahogy azóta neve-
zik. 45 évvel ezelőtt Miskolc beírta magát a zenei lexikonokba, 
felkerült a fesztiválok térképére: Magyarország első popfeszti-
váljának a DVTK stadion focipályája adott otthont. 1973. júni-
us 10-én egy hosszú hajú, trapéznadrágos nemzedék utat tört 
magának a zenei történelembe, s ezzel a nappal városunk mél-
tán kiérdemelte „a rock fővárosa” jelzőt. Ezt a 45 évvel ezelőtti 
júniusi napot ünnepelte együtt a Mini és a miskolci közönség 
nemrégiben a Gárdonyi Művelődési Házban.

A fesztivál ötlete egy csoport 
terveiből nőtte ki magát: a ’70-
es években az Ifjúsági Házban 
volt egy rajongói klubja Tolcs-
vay Bélának, ahol felmerült 
annak az ötlete, hogy jó lenne, 
ha Miskolcnak 
lenne egy ifjú-
sági parkja, ahol 
rendszeresen fel-
léphetnének a 
zenekarok. – El-
sősorban ez volt 
az, amire meg-
kaptuk az enge-
délyt és ez meg is 
valósult: így jött 
létre a Gárdonyi Park – emlé-
kezett vissza Kurucz Attila a 
’73-as popfesztivál egyik szer-
vezője. Mint mondta: a feszti-
vál 4-5 hónapos szervezés után 
jött létre. Nem csupán Miskolc 
életében volt nagy jelentősége 
ennek a napnak, hanem az or-
szágéban is: elindult valami, a 

fiatalok megérezték a szabadság 
levegőjét. 

Ez a nemzedék most egy kis 
időre ismét összeverbuváló-
dott, hogy felidézze a 45 évvel 
ezelőtt életérzést. A Gárdonyi 

Géza Művelő-
dési Ház annak 
idején a rock le-
gendás helyszíne 
volt Miskolcon. 
Hosszú szünet, 
tizenhét év után, 
2007-ben tárta 

ki újra kapuit, immár felújított 
formában.

 – A ma esti múltidéző buli 
helyszíne nem csupán a véletlen 
műve: Török Ádám és a Mini 
abban a parkban játszhat újra 
45 év után, melynek a létrejöt-
téért ’73-ban a stadionban ze-
néltek – nyilatkozta Hímer Ber-
talan főszervező. Hozzátette, a 
koncert után egy igazi kurió-
zumnak számító filmet is leve-
títenek, az első popfesztiválról.

– Annak idején ebben a gyö-
nyörű környezetben kezdtük el 
a fesztiválozást. A Mini rend-
kívüli zenekar, ennek a zené-
nek megvan a maga közönsége. 
Nem csupán itthon, de Nyuga-
ton is: ma is járok ki Ameriká-
ba, Svájcba, Olaszországba ze-
nélni – tette hozzá Török Ádám, 
aki lapunknak azt is elmondta: 
jelent meg egy könyv, egy olasz 

zeneesztéta tollából a progresz-
szív rockról: három oldalt írnak 
róluk, a világ legjobb együttesei 
közé sorolják a Minit.

Török Ádám szerint két 
nagy korszaka volt a zenekar-
nak: 1971. és 1973. majd 1976. 
és 1980. között.  – Mind a kettő 
fantasztikus időszak volt, azóta 
is nyomom gőzerővel, akár öre-
gekkel, akár fiatalokkal az ol-
dalamon – tette hozzá a 70 éves 
rock-legenda. 

– Melyek Miskolcról a legmeg-
határozóbb emlékei?

– Természetesen a csajok. 
Gyönyörű lányok élnek itt, akik 
imádtak engem, én pedig imá-
dom őket még most is. Nagyon 
szerettem ide járni koncertez-

ni, családi kötődésem okán: 
nagyanyám és anyukám is 
hejőcsabai volt.

– Mit érez most a színpadon 
így, 50 évnyi zenélés után?

– Marhára fáj a hátam és na-
gyon kell figyelnem, hová lépek, 
nehogy elessek a sok kábelben. 
De imádom csinálni, minden 
nap! Én itt belül pont olyan bo-
lond vagyok, mint 20 éves ko-

romban: egész nap a csajokat haj-
kurásznám, de sajnos a testem 
már nem a régi, végül is 70 éves 
vagyok – válaszolta a zenész.

Nemrégiben tehát egy esté-
re újjáéledt a `73-as miskolci 
popfesztivál hangulata annak a 
parknak a füvén, melynek létre-
jöttéért 45 évvel ezelőtt a DVTK 
stadionban zenéltek.

MUNTYÁN BERNADETT

Miskolci Napló10 Rendezvény

Az első magyar popfesztivál 45. születésnapján

A Borangolás utolsó éjsza-
káján zsúfolásig megtelt az 
Avasi Kilátó színpada előtti 
liget. Szombat este, még mi-
előtt színpadra lépett volna 
a Quimby, néhány mondatra 
elcsíptük Kiss Tibit és Bala-
nyi Szilárdot.

Szilárd: idefelé a buszban 
pont arról beszélgettünk, 
mikor játszottunk Miskol-
con utoljára, és milyen remek 
bulik voltak itt régen. Nagy 
koncertekre, legtöbbször a 
Miskolci Egyetemi Napokra 
hívtak minket.

Tibi: Miskolc elég régóta 
benne van abban a bizonyos 
szórásban, ahová a Quim-
byvel járunk fellépni. Szere-
tünk ide járni. 

– Milyen emlékeitek vannak 
Miskolcról?

Tibi: rengeteg élményünk 
van a városról, de ezek álta-
lában 18 karikás emlékek, ke-
vésbé elmondhatóak. De ez 
alapvetően jót jelent ebben a 
műfajban.

– Ha már Borangolás, ti 
hogy álltok a borral?

Szilárd: otthon kóstolgatok 
borokat a barátaimmal, de ki-
fejezetten borkóstolásra nem 
járok. Viszont szeretem a vö-
rös, száraz bort, abból is in-
kább a Merlot-típusút. A fehér 
bort inkább fröccsnek iszom.

Tibi: figyelj, mi játszunk ká-
poszta-, kolbász-, rétes-, bor-
fesztiválon, szóval igazából 
mindenevő a zenekar. Van 
közöttünk egy vegetáriánus, 
tehát nagyjából elpusztítunk 
mindent, ami elénk kerül. De 
persze már csak óvatosan, 
mert nem vagyunk 20 évesek.

– Mit lehet tudni a jövőbeni 
terveitekről?

Szilárd: készülőben van egy 
új klip az Árnyék a szoba fa-
lán című dalunkhoz, ami állí-
tólag már a vágóasztalon van 
– legalábbis ezt mondják a 
menedzse rek. Hiszek nekik.

Tibi: készülünk különleges 
műsorokkal is, ilyen például 
az Óbuda Danubia Zenekarral 
közös Class &Roll elnevezésű 
produkció, ahol egy nagyon 
komoly szimfonikus zenekar-
ral lépünk színpadra. Aztán 
megyünk Horvátországba is 
játszani – természetesen elin-
dult nálunk is elindult a sze-
zon, kezdjük beolajozni a sze-
keret, hasítjuk a kilométereket.  

„Elpusztítunk mindent, ami elénk kerül”
Tömegeket vonzott a kilátó elé a Quimby

Péntek délután elkezdődött a 
borangolás fesztiválozós sza-
kasza is, amit mi sem bizonyí-
tott jobban, mint az, hogy a 
belvárosban nem tudott olyan 
helyen sétálni az ember, ahová 
ne hallatszódott volna be egy-
egy hangfoszlány. Az avasi 
lépcsősort teljes egészében 
átjárta egy, a templomból ki-
szűrődő tiszta, angyali hang: 
Janicsák Veca a koncert után 
nyilatkozott lapunknak. 

– Nagyon örültem 
ennek a fellépésnek, ez 
egy nagyon különleges 
helyszín és egy abszo-
lút különleges alkalom 
– fogalmazott Veca. 
Mint mondta: volt már 
rá példa korábban is, 
hogy templomban ad-
tak koncertet, de itt a 
természet is nagyon 
szép, az egész helyszín 
különleges. Hozzátette, 
ő maga is borlovagnő 

Villányban, nem idegen szá-
mára a rendezvény. 

– Milyen terveitek vannak a 
közeljövőben? Mennyire lesz-
tek elfoglaltak a nyáron?

– Most készülnek az új dalok, 
és az új lemez is: nagyon sze-
retnénk egy harmadik önálló 
stúdióalbumot is megcsinálni. 
Jó ideje ígérem a közönségem-
nek, és nagyon várják, hogy be-
váltsam az ígéretemet. Nagyon 
sok teendőm van így az egye-
tem mellett, plusz van egy kicsi 

gyermekem, és még dolgozom 
is. Így az elmúlt időben háttér-
be szorult az új album, de most 
belehúzunk majd. A nyarunk is 
nagyon be van táblázva. Min-
dig megkapjuk a közönségtől 
és a megrendelőktől azt a sze-
retetet, amire egy művésznek 
szüksége van, nagyon remélem, 
hogy ez a jövőben is így marad. 

– Milyen volt most a miskol-
ciak előtt énekelni?

– Nagyon jó érzés, mindig 
feltöltődést jelent, amikor meg-

tapsolnak, rád moso-
lyognak, éreztetik a sze-
retetüket. Az előadó és a 
közönség viszonya szim-
biózisban működik, aki 
adni akar, az megtalálja 
azokat, akiknek adhat, s 
ezt viszonozzák. Ráadá-
sul, ha az előadó nem 
csupán hakniként keze-
li a fellépést, hanem meg 
szeretné élni és jól csinál-
ni, ezt a közönség megér-
zi, meg is hálálja.

EGY ANGYALI HANG AZ AVASI  
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN



Legyen két nap, amit gond-
talanul a családdal és a bará-
taiddal töltesz! Kényeztesd 
magad a gasztronómiai vásár 
finomságaival, fedezd fel a 
Diósgyőri várat, lazulj a Fonó 
ligetben, játssz önfeledten, 
csodáld meg az esti fényfes-
tést és bulizz a legjobb fesz-
tivál-zenekarokkal! Június 
1-én és 2-án, Borsodi Fonó a 
Lovagi Tornák Terén!

Nincs Fonó Csík zenekar 
nélkül! Az első nap estéjét a 
nagyszínpadon ők nyitják meg. 
És ahogy Csík János mond-
ja: „Ez nemcsak egy koncert, 
közös ünneplés együtt a kö-
zönséggel, felidézve az együtt 
töltött jó pillanatokat, boldog 
perceket, az élet nehézségei-
nek sikeres leküzdését, amiben 
a muzsika segített leginkább!” 
Vendégük lesz a legendás LGT 
zenekar tagja, a James és Indi-
án néven is ismert gitáros, éne-
kes, dalszerző: Karácsony János. 
Aztán az ország egyik legnép-
szerűbb klub- és fesztiválzene-
kara, a reggae, a ska, a punk és 
a latin műfajokat ötvöző Ocho 
Macho hangolja a közönséget. 
A Kőszeg-Szombathely vona-
lon érlelődött garázszenekar 
bejárta hazánk minden részét. 
A közönség most sem fog csa-
lódni bennük, igazi buli han-
gulatot hoznak!

Itt lesz Magyarország egyik 
legkarizmatikusabb és leg-

szimpatikusabb énekesnője, a 
„kishegyesi díva”. Rúzsa Magdi 
ezen az estén is elvarázsolja a 
publikumot! Az elmúlt évek-
ben meghatározó szereplője 
lett a hazai fiatal zenészgene-
rációnak, most itt is bemutat-
kozik közvetlen, humoros 
előadásmódjával és virtuóz 
gitárjátékával Petruska. Szín-
padra lép az alternatív zenei 
színtér egyik legismertebb 
dalszerző előadója, a népszerű 
Kaukázus együttes frontem-
bere: Kardos-Horváth János, 
aki zenekari projektjei mellett 
egyszálgitáros előadóként is 
járja dalaival az országot. 

A lazításban segít Fodor 
Shodor Balázs is. Egy kötet-
lenül sodródó, éneklős, be-
szélgetős, gitárpengetős em-
lékezetfrissítéssel a hatvanas 
évektől tegnapelőttig, a tá-
bortüzek és a kocsmaaszta-
lok mellől mentett dalokkal. 

Fellép a héttagú, élőzenés for-
máció a Zion Refresh. „Az év 
egyik legmenőbb egyetemi 
zenekara” most a miskolci né-
zőket is ámulatba ejti.

Te vajon kitalálsz a szal-
mabála-labirintusból? Ki-
próbálnád a hintaló-ménest? 
Játszanál a szőnyeg oviban? 
Felröpítenéd az angyalokat a 
felhők közé? És az ördögöt be-
dobnád a bográcsba? Szeretnél 
egy népi motívumot magadra 
pingáltatni? A kicsi- és nagy 
gyerekek is jól érzik majd ma-
gukat ezen a két napon!

Megpihenhetsz a falusi „ut-
cácskában”, ahol Magyaror-
szág hét régiójának egy-egy 
jellegzetes házoromzata csak-
nem életnagyságban jele-
nik meg. Kiülhetsz a pletyka 
padra, de ha táncra perdülnél 
arra is van mód, a Számadó 
zenekar húzza majd a talpa-
lávalót. A Fonó ligetben bab-

zsákokon és szalmabálákon 
ejtőzhetsz. Az estéket pedig 
fényfestés teszi felejthetetlen-
né. Sötétedés után páratlan, 
egyedi hangulatú motívumok 
elevenednek meg a Diósgyőri 
vár falain. 

A napijegy várbelépésre is 
jogosít. Engedd, hogy elva-
rázsoljon Nagy Lajos egyko-
ri vára, a királynék jegyaján-
déka. Kerekedj fel egy sétára 
udvarhölgyeinkkel és lovag-
jainkkal, ismerd meg a vár 
termeit! Hallgasd meg izgal-
mas beszámolójukat szere-
lemről, cselszövésről, a kö-
zépkori mindennapokról! 
Lesd meg az ügyes kezű mes-
terembereket! Formáld az 
agyagot a fazekassal, üsd a va-
sat a kovács üllőjén, munkáld 
meg a fát a tekenővájóval, ké-
szíts gyöngyékszert! Szóljon 
ez a két nap rólad és a felhőt-
len szórakozásról!

A matyó népművészet gaz-
dag, színpompás anyagá-
ból, a miskolci Herman 
Ottó Múzeumban őrzött 
kincseiből nyújt válogatást 
a Hungarikum - a matyó 
népművészet című tárlat, 
amely a napokban nyílt meg 
a Kelet-Szlovákiai Múzeum-
ban. A kiállítást megnyitotta 
Pollák Róbert, a kassai mú-
zeum igazgatója, Haraszti 
Attila, Magyarország kassai 
főkonzulja, Tóth Arnold, a 
Herman Ottó Múzeum igaz-
gatója és Viszóczky Ilona 
kurátor nyitotta meg. 

A tárlaton a Herman Ottó 
Múzeum néprajzi gyűjtemé-
nyében megtalálható erede-
ti, a matyóság hagyományos 
népi kultúráját reprezentá-
ló tárgyak ismertetik meg 
az érdeklődőket a gazdag 
matyó örökséggel. Archív fo-
tók is láthatók a kiállításon, 
a Herman Ottó Múzeum, a 
Néprajzi Múzeum és a Matyó 
Múzeum gyűjteményéből. 
Ezek mellett a Mezőkövesden 
és a környező falvakban élő 
kortárs népművész alkotók 
munkái bizonyítják a hagyo-
mányos értékek továbbélését 
napjainkban.

A matyóság az 1800-as évek 
végétől a tradicionális ma-
gyar népi műveltség egyik 
reprezentáns csoportja. Me-
zőkövesd hagyományos kul-
túrájának közismertté válásá-
ban kiemelt szerepet kapott a 
hímzés és az annak felhaszná-
lásával megformálódott nép-
viselet. Az eredetileg a tex-
tileken alkalmazott matyó 
hímzésminták a 19-20. század 
fordulóján már nem csupán 
a népcsoport jellemzőjeként 
voltak ismertek, hanem a ma-
gyar nemzeti kultúra, a közös 
történeti gyökerek kifejezésé-
re kiválasztott reprezentatív 

magyarságkép megjelenítőivé 
is váltak. 

Az UNESCO emberiség 
szellemi kulturális öröksé-
gének reprezentatív listájára 
2012-ben került fel a „Matyó 
örökség – a hímzés, viselet, 
folklór továbbélése” örök-
ség-elem. A matyó népművé-
szet 2013 januárjától a magyar-
országi Hungarikum Bizottság 
döntésével úgynevezett „tör-
vény általi hungarikumként” a 
Hungarikumok Gyűjteményé-
be került. A miskolci Herman 
Ottó Múzeum néprajzi kiállí-
tása 2018. szeptember 9-ig te-
kinthető meg Kassán. 

Szepesi Gábor - a miskolc-
tapolcai Avalon Ristorante 
kreatív séfje egy isteni re-
cepttel készült az olvasók-
nak május utolsó napjaira. 
Ezúttal egy zsenge zöldbor-
sókrémlevest készíthetnek el 
a segítségével, ami tökéletes 
választás akár egy hétvégi 
családi ebédhez is.

„A zöldborsókrémleves szá-
momra a tavasz egyik legmeg-
határozóbb levese. Szeretem és 
szeretek is vele dolgozni. Egy-
szerűen, gyorsan elkészíthető 
és kevés alapanyag szükséges 
hozzá. A zsenge, frissen sze-
dett zöldborsó édeskés ízvi-
lágát semmilyen mirelit, vagy 
konzerves kiszerelés nem adja 
vissza. Ilyenkor még a külső 
héj is fogyasztható, később vi-
szont az öregebb, erősebb kül-
ső részt már ne használjuk a 
levesbe. Az előkészítéshez a 
gyerekek segítségét is be tud-
juk vonni, én például a zöld-
borsó fejtést annak idején csa-
ládi programként éltem meg.

Recept: (4 személyre): 1 db 
közepes fej vöröshagyma; 40 
dkg zsenge zöldborsó; 1 dkg 
vaj; 2 szál friss kakukkfű; só; 
szódabikarbóna.

Egy fazékban, alacsony hő-
fokon felolvasztom a vajat, (ezt 
lehet olíva olajjal is helyettesí-
teni) majd a vöröshagymát vé-
kony félkarikára vágom és a vaj-
hoz adom. Ehhez hozzáadok két 
csipet sót és a kakukk füvet. Ha 

valaki kicsit extrább ízre vágyik, 
akkor hozzáadhat egy kisujj-
nyi megpucolt és felkarikázott 
gyömbért is. Ekkor egy kés-
hegynyi szódabikarbónát adok 
a hagymához, hogy a zöldborsó 
megtartsa szép, élénkzöld színét. 
Nem kell megijedni, ilyenkor 
enyhén felhabozhat a vaj. Ha a 
hagymánk már elveszítette a csí-
pős, tömény illatát, hozzáadom 
a zöldborsót, majd egyből víz-
zel, vagy zöldségalaplével felön-
töm. Ha igazán szép színű levest 
szeretnénk, akkor nem szabad 
forrni hagyni, ahogy a víz el-
kezd gyöngyözni, le is kell ven-
ni a gázról. Azonnal turmixol-
juk megfelelő állagúra, ha pedig 
szükséges, sóval ízesítsük. Ha 
túl sűrű, akkor még vízzel, vagy 
alaplével hígíthatjuk. A leveshez 
adhatunk nyersen, frissen fej-
tett zöldborsót, ha nagyon zsen-
ge, akkor lehet a héjával együtt. 
Mozzarellával, mentával, vagy 
pirított kovászos kenyérkockák-
kal is fogyaszthatjuk.” 

Ha kedvet kaptak egy finom 
zöldborsó krémleveshez, ké-
szítsék el otthonukban Gábor 
receptje alapján. 
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Hungarikum - a matyó népművészet 
Kassán

XXII. Borsodi Fonó Tavaszi sugallat a konyhában!

EGY FESZTIVÁL AZ EGÉSZ CSALÁDNAK! Avalon Gasztro-rovat

Miskolci Nemzeti Színház 
Május 29. 19 óra. FURCSA PÁR – víg-

játék. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. HÓHÉROK (14) 
- fekete komédia. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19.30 óra. A 
Miskolc Dixieland Band - Dixie klub. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 30. 19 óra. HÓHÉROK (14) fe-
kete komédia. KAMARA Lehár 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. RUY BLAS – színmű. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 31. 14 óra. Gianni Schicchi – ope-
rabeavató. KAMARA Nemecsek bér-
let Jegyvásárlás. 19 óra. HÓHÉROK 
(14) - fekete komédia. KAMARA Ma-
dách (Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra. JULIE KISASSZONY – tán-
celőadás. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Június 01. 19 óra. GYÖRGYIKE DRÁGA 
GYERMEK – színmű. KAMARA Vö-
rösmarty (Arany) bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra. JULIE KISASSZONY – tán-
celőadás. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Június 02. 19 óra. GYÖRGYIKE DRÁGA 
GYERMEK – színmű. KAMARA Ka-
tona (Arany) bérlet Jegyvásárlás. 

Művészetek Háza
Május 26. 10 óra. „Dunán innen, 

Tiszán túl” - tehetségkutató ver-
seny előválogató. 

Május 30. 19 óra. Karmesterkurzus 
Zárókoncert – a Párizsi Konzerva-
tórium növendékeivel. 

Művészetek Háza, Béke Art 
 Moziterem

Május 26 – 27. 10 órától. Országos 
Természet- és Környezetvédelmi 

Filmnapok – ingyenes filmvetí-
tések. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 29. 15 óra. A Fazekas-iskola 

vizsgakiállításának megnyitója
Május 29. 16.30 óra. Versek vonzá-

sában, a próza bűvöletében Gon-
dolkodjunk filozófusokkal miskolci 
kortárs szerzők alkotásai kapcsán 
Vendég: Bereti Gábor író, költő 
A beszélgetést vezetik a Miskolci 
Egyetem Antropológiai és Filozófiai 
Tudományok Intézetének oktatói, a 
Miskolci Akadémiai Bizottság Filo-
zófiai Munkabizottságának tagjai. 

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Május 29. 13.30 óra. Közelebb a ter-

mészethez, közelebb az állatokhoz. 
Miért változtatnak színt a kaméleo-
nok? Mit jelent a felelős állattartás? 
– és még sok érdekesség a Föld iz-
galmas vadvilágáról, az állatkert 
életéről a Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark munkatársa segítségével.

Tompa Mihály Könyvtár
Május 30. 13.30 óra. A mese átszövi 

az életünket. Ismerkedés Finy Petra 
íróval a Hattyúhercegnő című me-
sén keresztül. A program kézműves 
foglalkozással zárul. 16.30 óra. Ma-
son Murray meghökkentő meséi. A 
kiadványsorozat a szerző legjobb no-
velláit gyűjti csokorba időről időre. A 
szerzővel Trux Béla író beszélget. 

Miskolc, Horváth Lajos utca 5. sz.
Május 31. 18 óra. A Keresztyén Test-

vérgyülekezet evangelizációja. 
Igét hirdet Norbert Lieth (Svájc) az 
Éjféli Kiáltás Misszió vezetője. 
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány híres futballcsapat neveit rejtettük el, amelyek 
a DVTK nagy korszakában megfordultak Diósgyőr-
ben. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2018. június 13-án éj-
félig juttassák el szerkesztőségünkbe. 

Hirdetés

Látványos történelmi musicalnek adott otthont vasárnap este Diósgyőrben a Lovagi Tornák Tere. A Nemzeti Lovas Szín-
ház Gladiátor című előadása a Római Birodalom egyik izgalmas időszakát dolgozta fel, az azonos című filmtől teljesen eltérő 
történelmi figurákkal és cselekménnyel. A történet a 3. század meghatározó történelmi figuráit (Diocletianus császár, Szent 
György lovag) és egy elképzelt szerelmes pár sorsát mutatta be. Az ókori történet monumentális produkcióként elevenedett 
meg, igazi sztárszereposztással.                                                                                                                                        FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

A Miskolci Állatsegítő Alapít-
ványhoz látogattak el nemrégi-
ben a Lévay József Református 
Gimnázium diákjai, az úgy-
nevezett pályaorientációs nap 
keretében.

Körülbelül kétszázhatvan ku-
tya és több mint tíz macska lak-
helyét nézhették meg a kilence-
dik osztályosok. – Ha a fiatalok 
eljönnek hozzánk, megismer-
kedhetnek a felelős kutyatartás-
sal, s láthatják, mekkora kárt tud 
okozni ennek hiánya – mondta 
el Horváth Rita, a telephely ve-
zetője. – Az állatoknak nagyon 
sokat számít, mennyit foglal-
koznak velük, ezért jó, ha az ön-
kéntesek eljönnek hozzánk és tö-
rődnek kicsit a kutyusokkal. Mi 
ellátjuk őket, de arra már nincs 
mindig időnk, hogy egyenként 
foglalkozzunk is velük, holott 
nagyon igényelnék a szeretetet – 
tette hozzá. 

Barócsi Angéla, a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium 
tanára elmondta, eleinte csak a 
tizenegyedikeseket vonták be a 
programba. – A pályaválasztás 

hosszú folyamat, ezért úgy gon-
doltuk, hogy már kilencediktől 
látogathatnánk különböző cége-
ket, gyárakat és alapítványokat. 
Ezeknek a programoknak az a 
célja, hogy segítse a diákokat a 
továbbtanulásukat és karrier-

választásukat érintő döntések 
tudatos átgondolásában, meg-
hozatalában. Bemutassa nekik, 
merre érdemes elindulniuk és 
milyen lehetőségek állnak ren-
delkezésükre egy-egy területen 
– mondta a tanárnő.

A programok összeállításá-
ban szerepelnek foglalkozá-
sokhoz kapcsolódó játékos fel-
adatok, szakmák megismerése, 
aktív részvétel a látogatott in-
tézmény tevékenységében. A 
diákok a menhelyen ajándékkal 
kedveskedtek és gazdikat kereső 
kutyákat sétáltattak.

Pályaorientációs kutyagolás

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Miskolc önkormányzata a város településszerkezeti tervének 

és építési szabályzatának módosítását kezdeményezi a K8-1 jelű 
karbantartás keretében, ami megtekinthető a városépítészeti 
főosztályon vagy a város honlapján. A készülő tervekhez 2018. 
május 18-tól június 4-ig vélemények adhatók. A felmerült véle-
ményeket kérjük, hogy a fenti idő alatt írásban juttassák el Kriza 
Ákos polgármesternek címezve a Miskolc, Polgármesteri Hiva-
tal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. 
posta vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu címre. 

A K8-1 jelű karbantartással kapcsolatosan 2018. május 28-án 
15 órai kezdettel tájékoztató lakossági fórumot tartanak a Pol-
gármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferde-
tetős tárgyalójában.

GLADIÁTOR

A Miskolci Törvényszék tájé-
koztatja az ügyfeleket, hogy 
a Gazdasági Kollégium és a 
Cégbíróság 2018. május 22-
től a Miskolc, Fazekas utca 2. 
szám alól új helyre költözött.

Gyurán Ildikó sajtószóvivő 
tájékoztatása szerint május 22-e 
után a Miskolc, Szepessy P. út 
3. szám alatt találhatjuk meg a 
Gazdasági Kollégium és Cégbí-
róságot. A költözés érinti a cég-, 
cégtörvényességi-, kényszertör-
lési-, csőd- és felszámolási el-
járásokat, továbbá az alapítvá-

nyok és egyesületek ügyeit. Az 
átköltözést követően az ügyin-
tézés az új címen történik, a bí-
róság levelezési címe azonban 
változatlan marad.

Tájékoztatja a törvényszék 
arról is az ügyfeleket, hogy ezen 
ügyeket érintő és még nem di-
gitalizált ügyek iratai szintén a 
Fazekas utca 2. szám alatt talál-

hatóak, így ha valaki a koráb-
bi papír alapú iratokban kíván 
betekinteni, úgy ezt előzetesen 
legalább 2 nappal megelőzően 
az alábbi telefonszámon, illet-
ve faxon kérheti: Cég, cégtör-
vényességi, cégtörlési ügyekbe 
történő betekintés: 46/952-929, 
46/952-928. Csőd-, felszámo-
lási, alapítványi, egyesületi 
ügyek: 46/952-931, 46/952-932. 
Fax: 46/952-930.

Az ügyfélfogadás az új hely-
színen változatlanul hétfő-csü-
törtök 9-11, míg pénteken 8-15 
óra között történik.

Új épületben a Miskolci Törvényszék  
Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága
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